
Covid-19 (Corona) og BVK - Hva skjer? 

Samfunnet befinner seg fortsatt i en situasjon som er høyst uvanlig, hvor 

betingelsene for aktiviteter er i stadig forandring i forhold til Covid-19 

utbruddet. Det som gjaldt i går, gjelder gjerne ikke i morgen. Hva betyr 

så dette for BVK og terminlisten? 

Det er nå lov å ha samlinger på opptil 50 personer så sant man har en 

ansvarlig arrangør og avstandsregler og renholdsregler følges. For de 

som venter på «Lygarmøter» så er dette både dårlig og godt nytt. Dårlig 

med at det neppe kan gjennomføres inne i kaféen ved BTM. Godt ved at 

vi nok kan samles utenfor, men der må det en del på plass for å få det til: 

1. Godt vær. 2. Flest mulig må ha med egne stoler. 3. Alle må ha med 

egen kaffe og evnt. kaffemat. 

Pkt 1 er klart det vanskeligste. Med en værmelding man kan stole på i ca 

½ døgn så er det vanskelig å invitere medlemmer på noe slags utendørs 

aktivitet. 

Vi lå klar med en plan for kjøring på Kristi Himmelfarts dag, men igjen så 

forandres værmeldingen hele tiden. På det vi mener er siste frist for å 

sende ut, ca 1 dag før, så var det meldt grått, utrygt for regn og 11 

grader. Når dagen så kommer med sol og 19 grader……ja, hva skal man 

si? 

Sesongen videre 

Pr. dato (24. mai) så er det ingen arrangement som enkelt lar seg 

gjennomføre. Vi har både jubileumsfest i hallen ved BTM på planen for 

sensommer/høst, og julebord i november. MEN, det er slett ikke sikkert 

at noen av delene lar seg gjennomføre. Så lenge avstandsregler blir 

opprettholdt så er slikt vanskelig. Men vi må bare vente og se hva som 

skjer. 

 

Til slutt er det som vanlig: Hold avstand og vask hendene! 

Styret BVK 


